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Borettslagets styre har gjennom årene erfart at det er svært ulik kvalitet på påbygg som settes opp. I den senere tid har styret vært nødt til å nedlegge midlertidig byggestopp og engasjere nødvendig konsulentbistand for  kvalitetssikre det videre arbeide, - men også sørge for å utbedre byggefeil på nye kuber. Erfaringer har vært blant annet; trekkfulle vinduer, kondensproblemer av alvorlig karakter, manglende isolasjon, mangel på varmekabel i ringmur  osv.

Styret viser til Ordinær Generalforsamling 2001 og vil råde den som skal bygge ut følgende:
	Sjekk med styret om det firmaet som du ønsker å bruke, før enn du signerer kontrakt, vil bli godtatt av borettslaget. Det er i dag flere firmaer som styret ikke aksepterer at det utfører byggearbeid i vårt borettslag.

Styret har anledning til å engasjere konsulentbistand og vil heretter gjøre dette for å bistå styret for å kvalitetssikre ethvert påbygg. Dette gjøres for å forhindre senere store merkostnader for fellesskapet. For den som foretar påbygging vil denne per i dag bli fakturert for ca. følgende:
	Påbygg kr. 3000,-. For utfyllende opplysninger om hva dette inkluderer kan styret kontaktes.
	Oppfølging av pipe montert utvendig kr. 1.860,00.

Oppfølging av pipe montert innvendig kr. 1.240,00.
Kontroll av ferdig ildsted kr. 620,00.		
Prisene er å forstå inkl. mva. Faktureringsgebyr kommer i tillegg og utgjør per i dag kr. 200,00. Gebyrets størrelse er fastsatt av foretningsfører som er Lørenskog og Skedsmo boligbyggelag.
Konsulentbistand for engasjement per time; kr. 496,00 inkl. mva. I tillegg kommer faktureringskostnader.

Styret innfører denne ordningen for alle, uavhengig av hvilke firmaer som benyttes. Dette gjøres fordi en ikke ønsker oppfatninger om at styret forskjellsbehandler eller favoriserer enkelte firmaer framfor andre. Søknadspapirer for påbygg leveres styret som heretter vil la innleiet konsulent gjennomgå disse før enn papirene returneres beboer for videre forsendelse til kommunen.

Byggesaksgang med virkning fra dd.:

Det søkes styre om påbygg.
Søker vil under forutsetning av styrets aksept, motta interne skjemaer for kvalitetssikring.
Byggesskjema (kommunalt) og interne skjema leveres styret for godkjenning og signering.
Skjemaene videreleveres borettslagets konsulent som vil levere dette tilbake til søker.                                                   


	Søker leverer byggeskjema til kommunen.

Det aksepteres ikke at grunnmursarbeid eller annet arbeid forseres og settes i gang før enn kommunen har gitt skriftlig svar.
Det løpende arbeidet følges opp av borettslagets konsulent.

For øvrig vil styret minne om at Hagmanns Entrepernør Norge as (Pb. 150, 1701 Sarpsborg. Tlf. 400 03 772, epost: post@hagmanstak.no) skal brukes til taktekking og EDA Nils Nilsen til varmekabler. Innleiet konsulent vil også følge opp denne delen av byggearbeidet.

Skjemaer for intern kvalitetskontroll:
	Skjema for ansvarshavende vedr. graving/støping/tømrerarbeid

Oppfølgingsskjema for ansvarshavende
Skjema for elektroinstallatør vedr. varmekabel
Oppfølgingsskjema for elektroinstallatør
Skjema for takentreprenør 

Til orientering fattet Ordinær Generalforsamling følgende vedtak i 2001:

”Når den enkelte beboer som foretar påbygg eller bygningsmessige endringer, er det boretttslaget som eier og er ansvarlig for vedlikehold av bygningsmassen. Styret har gjennom år erfart at borettslagets økonomi blir belastet med unødige og til dels store vedlikeholdskostnader som ofte har bestått av fuktskader. Dette skyldes tildels at arbeidet har blir utført med manglende kompetanse ("hobbysnekker") eller at en ikke har tilstrekkelig kunnskap om bygningene/Skjettenhåndboken.

Det vises til borettslagsloven § 46. På bakgrunn av ovenstående har styret drøftet den interne styringsrett for borettslaget med NBBL, som ikke kan overprøves av kommunen, og det fremmes følgende forslag:

A) Styret skal forhåndsgodkjenne enhver bygningsmessig endring; herunder piper, vinduer, dører, påbygg av kuber, terrasser etc. jf. B.

B) Endringer som medfører kommunal godkjenning skal først forelegges styret før søknad sendes kommunen.

C) Styret skal før arbeid iverksettes godkjenne det firma/håndtverker  som skal utføre dette arbeidet.
 
D) Styret kan om nødvendig nyttiggjøre seg konsulentbistand for å kontrollere/kvalitetssikre bygningsmessige endringer. Kostnadene belastes beboer.

E) Dersom pkt. A - D ikke er etterkommet, har borettslaget ved styret anledning til å stoppe arbeidet. Kostnader som måtte påløpe som følge av dette, belastes den berørte beboer.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt enstemmig med følgende endring av pkt. C hvor det kreves at de firma/håndtverkere som benyttes skal ha ansvarsrett i Skedsmo kommune.
Dersom særskilte kontroller; jf. pkt. D, som pålegges av styret viser at arbeid er korrekt utført, påløper evt. kostnader borettslaget og ikke beboer.”



Styret

